
   
 
 
De E.H.B.O. vereniging Lamswaarde is een kleine vereniging met een twintigtal 
enthousiaste leden. De vereniging traint gediplomeerden om Eerste Hulp te verlenen bij 
ongevallen en kleine letsels op straat en evenementen, maar ook handig in en om het huis. 
Na de zomer willen we graag met een nieuwe EHBO-cursus starten.  
 

Wij zijn daarom op zoek naar:  NIEUWE  E.H.B.O.-ERS (M/V) 
 
Profiel: 
• Enthousiaste mensen die het belangrijk vinden om de E.H.B.O. vaardigheden in de 

vingers te krijgen. 
• Minimale leeftijd 16 jaar (op het moment van het examen in het voorjaar van 2016) 
• Bereidheid tot het volgen de opleiding op de dinsdagavonden in de “Luifel” te 

Lamswaarde verspreid over de periode september 2015- april 2016. 
• Bereidheid tot het volgen van de herhalingslessen en (evt) bereid tot het assisteren 

bij evenementen, zoals bv. carnaval, het voetbaltoernooi van SDO en de kermis. 
 
Wat bieden wij: 
• Een volledig verzorgde cursus (15 lessen) inclusief koffie, oefenverband, lesmateriaal, 

instructie en examen.  
• Instructie wordt verzorgd door onze eigen deskundige instructeur, bijgestaan door  

“ LOTUS-slachtoffers” uit de eigen vereniging 
• De gezellige, ongedwongen sfeer tijdens de lessen. 
 
De cursus zal alleen doorgaan wanneer minimaal 6 deelnemers hebben aangemeld.  
Kosten: € 125,=. Start: september 2015. Examen: ± april 2016 
 
Informatie en Aanmelding  
Bel voor aanmelding of informatie een van onze bestuursleden:  
Greetje van Driessche, tel. 0114-690683 of edwinvand@zeelandnet.nl 
Denny Colpaart, tel: 06 – 81045972 of dennycolpaart@hotmail.com 
Luciën de Maat, tel. 0114-313607 of lamdemaat@hetnet.nl 
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Reanimatie en gebruik van een AED. 
Het gebruik van een AED is actueel en volop in het nieuws: “met een AED kan door 
middel van een stroomstoot het hart weer op gang gebracht worden”. Maar, alleen een 
stroomstoot is niet genoeg. Vaak wordt er vergeten, dat het gebruik van een AED in 
combinatie met reanimatie moet gebeuren. 
Het is dus belangrijk dat iedereen die de AED wil gebruiken ook kan reanimeren! 
 
 
Alle leden van de EHBO Lamswaarde zijn uiteraard bekwaam om de AED in combinatie 
met reanimatie toe te passen. 
Maar de EHBO-ers zijn natuurlijk niet altijd thuis. Bovendien gaat er veel tijd verloren 
met het zoeken en halen van een bekwame EHBO-er.  En…….iedere seconde telt!! 
 
Wij streven er daarom naar, dat zoveel mogelijk mensen bekwaam zijn om de AED te 
gebruiken: inwoners van Lamswaarde, maar denken daarbij bv. ook aan 
vrijwilligers/begeleiders die actief zijn binnen de (sport)verenigingen in Lamswaarde. 
 
 
Instructie-avond  “Reanimatie en het gebruik van een AED”  
Op woensdag 7 oktober organiseren wij weer een instructie-avond. Het is hiervoor niet 
nodig om een EHBO-diploma te hebben. In een beperkte groep (ong. 8-10 personen) leer 
je in slechts 1 avond de theorie en de vaardigheden die je nodig hebt om hulp te bieden 
bij een hartstilstand. 
De kosten bedragen: € 25,=, incl. 1 herhalingsles. 
 
Informatie en Aanmelding  
Bel voor aanmelding of informatie een van onze bestuursleden:  
Greetje van Driessche, tel. 0114-690683 of edwinvand@zeelandnet.nl 
Denny Colpaart, tel: 06 – 81045972 of dennycolpaart@hotmail.com 
Luciën de Maat, tel. 0114-313607 of lamdemaat@hetnet.nl 
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